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Beste ouders,
Vorige week hebben wij het tweejarig traject van Stichting LeerKRACHT feestelijk afgesloten tijdens de laatste
pizzasessie. Een pizzasessie is een bijeenkomst waarbij steeds dezelfde scholen samengekomen om van elkaar
te leren en meer diepgang te geven aan het veranderproces. Dit organiseren we op avonden waarbij we ook
met elkaar eten, vandaar de term ‘pizzasessie’.
Met Stichting LeerKRACHT hebben wij gewerkt aan het professionaliseren van onze schoolcultuur. Het thema
van de laatste sessie was "Zelfstandig Verder". Er was een aantal interessante workshops te volgen. Als
afsluiting hebben we teruggekeken en vooruitgeblikt. Voor ons kwam naar voren dat er behoefte is aan nieuwe
kijkwijzers om gericht bij elkaar te blijven kijken, dat we de leerlingen actiever willen betrekken bij de
verbetercultuur en inhoudelijk betere feedback aan elkaar willen geven. Daarnaast gaan we vooral door met de
lesbezoeken en zo’n fijn team zijn.
We kunnen concluderen dat we de aangereikte aanpak van Stichting LeerKRACHT genoeg in onze vingers
hebben. Met elkaar kunnen we de cultuur van ‘elke dag een beetje beter’ voortzetten en borgen met als doel
het onderwijs blijvend te verbeteren voor de leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken
donderdag 24 maart
studiedag
alle kinderen vrij
vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag
e
maandag 28 maart
2 Paasdag
dinsdag 29 maart
schoolfotograaf
woensdag 13 april
bijeenkomst klassenouders
19, 20 en 21 april
cito-toets groep 8
22 april
Koningsspelen/ sport & speldag
23 april tot en met 8 mei meivakantie

Portfolio’s
De kinderen, maar ook de leerkrachten, krijgen het werken volgens de leerlijnen en het stellen van persoonlijke
doelen steeds beter onder de knie. Aanstaande studiedag gaan we de leerlijnen kritisch bekijken. Ook zullen
we evalueren hoe het werken met portfolio’s tot nu toe is verlopen. Ook ontwikkelen we met elkaar een aantal
nieuwe leerlijnen die binnenkort gebruikt gaan worden. Met de uitkomsten van de studiedag en de verkregen
feedback van de leerlingen en de ouders stellen we de portfolio’s bij.

Heelys mogen, maar alleen op het schoolplein.
Een tijd geleden dachten wij er al over na om de Heelys te verbieden op school. Wij zagen echter relatief weinig
kinderen met deze schoenen met wieltjes eronder, zo weinig dat we vonden dat verbieden niet nodig was.
Inmiddels komen steeds meer kinderen met Heelys naar school, het zijn er nu zoveel dat het problematisch en
gevaarlijk begint te worden. Daarom is de regel in de gehele school: Heelys mogen, maar alleen buiten. Binnen
kunnen de Heelys alleen gedragen worden zonder wieltjes, of de kinderen kunnen op hun sokken of ander
schoeisel lopen. Het liefst zien wij de Heelys helemaal niet op school.
Zie voor meer informatie het artikel van de NOS via bovenstaande QR-code.
Programmeerlessen in de bovenbouw
We hebben het al een tijdje geleden aangekondigd, maar nu gaat het ook écht gebeuren: de
bovenbouwklassen krijgen programmeerles! In 10 lessen leert Rein (wellicht bekend van de innovatieweek) de
kinderen en leerkrachten de basisprincipes van programmeren en in het bijzonder met het programma
‘Scratch’.
De lessen zullen wekelijks plaatsvinden in het sciencelokaal. De aftrap is op maandag 11 april en de laatste
bijeenkomst is op maandag 4 juli.
Het Scholenschaaktoernooi
De Pinksterbloem deed met 4 teams mee aan de voorronde van het scholenschaaktoernooi. Het eerste team
werd afgetekend kampioen van Amsterdam Oost. Het team van Khoi Pham, Ingo Bello en de broers Matteo en
Daniel van Cleef haalde als enige team alle matchpunten. Daniel werd zelfs topscorer van het toernooi, hij won
al zijn partijen! Het tweede team met Senya Krasikov, Simon Noah, Lan Pham en Kayen Chardon werd knap
zesde en mag ook door naar de halve finale. Klas G is hofleverancier van de Pinksterbloem schaakteams!
Afscheid Christel
Beste ouders en verzorgers,
Na ruim tweeënhalf jaar als ouder- en kindadviseur betrokken te zijn bij deze school, zal ik vanaf 21 maart op
een andere basisschool in Amsterdam Oud-Oost ouder- en kindadviseur worden. Ik heb hier met plezier
gewerkt zowel met de kinderen, ouders als leerkrachten.
Mijn opvolger is Mies van Exel. Zij is al tweeënhalf jaar een directe collega van mij in ons team in Oud-Oost.
Met vriendelijke groet,
Christel Korstjens

Ouder- en kind adviseur, OKT oud-oost
Mob.nr. 06-12426564

Welkom nieuwe Ouder- en kindadviseur

Ik ben Mies van Exel. Ik werk in het Ouder- en kindteam Amsterdam-Oost en zal vanaf 23 maart op de
Pinksterbloem gaan werken als ouder- en kindadviseur.
U kunt mij elke woensdag op school vinden van half 9 tot 1 uur. De andere dagen kunt u mij bereiken via het
telefoonnummer:0647789490, of per mail: m.vanexel@oktamsterdam.nl.
Mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag.
Met vriendelijke groet,
Mies van Exel

Ouder- en kind adviseur, OKT oud-oost
Mob.nr. 06-47789490
Mail: m.vanexel@oktamsterdam.nl

Social Media in de bovenbouw
Op 11 maart 2016 hebben we een interactieve informatiebijeenkomst georganiseerd voor de ouders en
kinderen van de bovenbouw. Hierbij is gesproken over het gebruik van sociale media door leerlingen op school
en thuis. Bij de bovenbouwklassen hangen posters met daarop de besproken stellingen. Indien u meer wilt
weten over de gemaakte afspraken kunt u de leerkracht hierover aanspreken.
Tussendeur richting uitgang Oetgensstraat dicht vanaf 15.30 uur
Het is de bedoeling dat de tussendeur na 15.30 uur dicht en afgesloten blijft.
Dit in verband met de naschoolse activiteiten en eventuele insluipers.
Wij verzoeken u met klem uw kinderen op te halen via de ingang bij de Oetgensstraat en niet via de voordeur
van de school.
Schoolfotograaf
Dinsdag 29 maart komt de schoolfotograaf weer op school . Net als in de voorgaande jaren wordt er naast een
klassenfoto een portretfoto van uw kind gemaakt. Ook gaan broertjes en zusjes samen op de foto.
Voorleeswedstrijd
e
Onze schoolkampioen voorlezen Mia Zavrel heeft meegedaan aan de 2 ronde voorlezen in Amsterdam- Oost.
Ze heeft het fantastisch gedaan en liet daarbij ook nog haar acteerkwaliteiten zien. Helaas koos de jury haar
niet uit om mee te doen aan de volgende Amsterdamse voorleesronde, terwijl het publiek Mia juist heel goed
vond.

